بايد انسان ها ،هم آموزش داده شوند و هم تزكیهه
شوند ،تا اين كره خاكي و اين جامعه بزرگ بشري
بتوانند مثل يک خانواده سالم ،راه كمال را طي كند.
()3133/34/42
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انتخابات :آسیبها و بايستهها
در گفتگو با
بسمه تعالي

دكتر اصغر افتخاري

استانداران محترم سراسر كشور

با توجه به جایگاه بی بدیل پژوهش و آموزش در
بهینه سازی کارکرد نتام اجرایی ،انشياءاهلل مقيرر
اسييت در آذرميياه سييال جيياری وزارت کشييور بييا
همکيياری وزارت علييوم ،تحقیقييات و فنيياوری در
سطح استان های سراسير کشيور جشينواره مليی
پژوهش و فناوری را برگزار نمایيد .ليذا ضيرورت
دارد نسيييبت بيييه اتخييياذ تمهیيييدات ميييدیریتی
درخصوص اجرای هرچه بهتر برنامه هيای ميورد
اشاره اقدام الزم معمول گردد.
در این خصوص ،ضمن تشکر از مرکيز مطالعيات
راهبردی و آموزش جهيت ميدیریت کيالن ایين
جشنواره در تعاميل بيا وزارت عليوم ،تحقیقيات و
فناوری طی دو سيال گذشيته ،امیيد ميی رود در
سيال جيياری نیييز بيا محوریييت موضييوع اقتصيياد
مقاومتی ،این جشنواره به نحيو احسين برگيزار و
نتایج آن گزارش گردد.
عبدالرضا رحماني فضلي
انتصاب در استان فهار

 /طيی حکميی از سيوی

جناب آقيای سيیدمحمدعلی افشيانی (اسيتاندار فيارس)،
دانشيگاه شيیراز) بيه

دکتر مجید ارشاد لنگرودی (ریيی

عنوان دبیر ستاد بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری سال
 1311استان فارس منصوب گردید.
برگههزاري دومههین جلسههه همههاهنگي سههتاد
برگههزاري هفتههه پهه وها و فنههاوري اسههتان
سمنان /آقای مرتضایی در این جلسه از تميامی اعضيا
خواستند در افزایش کیفیت و کمیيت برناميههيای هفتيه
پژوهش اهتمام ورزند .ایشان  3رکن دخیيل در برگيزاری
هفته پژوهش را آقای استاندار ،بيه عنيوان رئيی
رئی

دانشگاه سمنان ،به عنوان دبیر کل و رئی

سيتاد،
پيار

علم و فناوری استان را بيه عنيوان دبیير کمیتيه اجرایيی
معرفی نمودند .سيامانه  www.rtw.sstp.irسيامانه
هفته پژوهش وفناوری استان در سالجاری میباشد.

با ما در

باشید

نشريه خبري «ارتباط» بهصورت هفتگي توسط مركز

اشاره
 انتشارات مركز /سه عنوان کتاب با همکاری مرکز و
با توجه به اهمیت موضوع انتخابات و تحوالت جاری در حوزه تهیه و ارایه پيیشنيوی اولیيه الیحيه جيامت انتخابيات؛
دانشگاه گیالن ،دانشگاه یاسوج ،و پژوهشگاه مطالعات
نشریه ارتباط چند سؤال محوری در این زمینه مطرح نموده است که در اولین شماره ،دیدگاههای آقيای دکتير افتخياری جهان به چاپ رسید.1 .امنیت پایدار (دکتر محمدعلی
(ریی مرکز مطالعات راهبردی و آموزش) آمده است .این نشریه آمياده دریافيت و انتشيار نتيرات سيایر کارشناسيان و بصیری -محسن باقری .ناشر :مرکز ،دانشگاه گیالن)؛
پژوهشگران در این زمینه میباشد.

.2ابعاد سیاسی -امنیتی توسعه پایدار و متوازن منطقهای
(به اهتمام :دکتر فرج اهلل احمدی .ناشر :مرکز ،دانشگاه
یاسوج ،پژوهشگاه مطالعات جهان)؛ .3کتاب همایش
توسعه پایدار و متوازن منطقهای (مرکز مطالعات
راهبردی و آموزش .ناشر :مرکز -دانشگاه یاسوج)
جلسات اجرايي سازي تفاهم نامه همكاري بین

 .3فلسفه و كار وي ه انتخابات
انتخابات یک ساز و کار مطمئن برای تحقق اهداف راهبردی زیر است:
الف .تعریف عملیاتی مشارکت در مدیریت قدرت که می تواند به افزایش میزان قدرت نرم نتام کمک کند.
ب .حضور مؤثر مردم در تعیین سرنوشت سیاسی شان که می تواند همراهی با دولت را افزایش دهد.

ج .تبیین وابستگی قدرت سیاسی به قدرت اجتماعی تا از این طریق قدرت سیاسی کنترل و تحدید شود.
به این ترتیب می توان انتخابات را ساز و کار تنتیم الگوی تعاميل قيدرت سیاسيی و قيدرت اجتمياعی بيه نفيت نقيش وزارت كشههور و دانشههگاه ياسههوج و شهههید
راهبردی قدرت اجتماعی در مردم ساالری دینی ارزیابی نمود .نتیجه این اقدام ،اجتماعی شدن قدرت است که استحکام چمران اهواز /در هفته گذشته طی جلسات جداگانه ای
با حضور نمایندگان تام االختیار دانشگاه ها برنامه عملیاتی
آن را در پی دارد.
اجرایی سازی تفاهم نامه همکاری بيین وزارت کشيور بيا
 .4شاخصهاي انتخابات سالم
دانشگاه های یاسوج و شهید چمران اهواز ،به همت دکتر
با توجه به الگوی مردم ساالری دینی ،انتخابات سالم دارای چند شاخص راهبردی است:
مصطفی اسماعیلی (معاونت طرح و برنامه و مشاور عالی
یک .آگاهی و شناخت :انتخابات به نوعی از معرفت واقت است و نه احساسات صرف.
مرکز ) برگزار گردید .دکتر حاجی دولو (معاون پژوهشيی
.
یرد
گ
ی
م
دو .تعامل و تضارب آراء :انتخابات از پ تضارب افکار و بررسی ابعاد موضوع شکل
دانشگاه شهید چمران اهواز) و دکتر کاظمی (عضو هیئت
سه .حق الناس بودن رأی مردم :میزان رأی مردم است و لذا صیانت از آراء به مثابه یيک حيق مردميی مطيرح اسيت و علمی دانشگاه یاسوج) برنامه هيای عملیياتی و اقيدامات
مجریان مکلف به آن هستند.
راهبردی مشخصی را در جهيت تقویيت ایين همکياری
است.
انتخابات
یانی
پا
تا
یه
اول
مراحل
از
ی
قانون
ضوابط
مام
ت
یت
رعا
چهار .رعایت قانون :اصل به
ارائه و تشریح نمودند .الزم به ذکر است ،برناميه اقيدام و
پنج .التزام عملی :الزم است همه به نتیجه انتخابات التزام داشته باشند و از بروز اختالل در آن _ حتيی در صيورت رأی عمل مشخصی در حوزه های آموزشی و پژوهشی بحي
و بررسی و توافق گردید.
نیاوردن یک گروه _ خودداری گردد.
انتشار گزارش هاي راهبردي 11 /عنيوان گيزارش
شش .بی طرفی :نتام اجرایی انتخابات باید از طرفداری یک فرد و گروه خاص دوری جوید.
راهبردی با مدیریت ميدیریت سیاسيت داخليی در هفتيه
هفت .اخالق و انصاف :در جریان انتخابات باید رعایت اصول اخالقی و ارزشی صورت گیرد.
اول آبان ماه  1311به چياپ رسيید .عالقمنيدان جهيت
هشت .مشارکت همه تا از این طریق نتیجه به رأی اکثریت نزدیکتر گردد و واقعی تر باشد.
مشاهده این متون کاربردی میتواننيد بيه سيایت مرکيز
 .1چالا هاي آينده جمهوري اسالمي ايران در زمینه انتخابات
مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور مراجعه نمایند.
مهمترین چالش هایی که باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرند ،عبارتند از:
پايان دوره آموزشي ناهنجاري هاي اجتماعي و
الف .عدم توجه به الگوها و روش هاي نوين
شیوه مقابله با آن /کالسهای دوره آموزشيی شيیلی
با توجه به توسعه دانش نتری و عملیاتی در حوزه انتخابات ،باید در این زمینه تأمل مسيتمر شيود تيا بتيوان از بهتيرین
اختصاصی ناهنجاریهای اجتماعی و شیوه مقابله بيا آن
ابزارها ،روش ها و شیوه های برگزاری انتخابات خوب و سالم در ایران بهره برد و به شيکل متصيلب مبتنيی بير تجربيه روز یکشنبه ميور  1311/70/21پایيان یافيت .در ایين
های قدیم باقی نمانیم.
کالسها تعداد  27نفر از مدیران و کارکنان سيتاد وزارت
ب .ضعف فرهنگي
کشور حضور داشتند .آزميون ایين دوره متعاقبيا برگيزار
انتخابات سالم با فرهنگ مشارکتی و دغدغه اجتماعی معنا می یابد .بی تفاوتی ،عدم مشيارکت ،و عيدم تقيد و بررسيی خواهد شد.
پدیده های منفی ای هستند که به محتوای انتخابات سالم آسیب می زنند و باید برای مقابله با آنها اقدام نمود.
ج .عملكردهاي فراقانوني
شبکه نتارتی بر انتخابات باید قوی بوده و وسعت یابد تا اجازه سوء استفاده را به عناصر مختلف ندهد .به عبيارت دیگير
فرآیند اجرایی باید کنترل شود و کامال مطابق قانون پیش برود.
د .افت محتوايي
با افزایش تجربه تاریخی و تیییر شرایط ،باید ضوابط و الگوی انتخابات غنی تر شود .بدین معنا شرایط ،صيالحیت هيا و

مطالعات راهبردي و آموزش براي تقويت ارتباط بین توانمندی ها باید ارتقاء یابد .هر گونه کاهش در این حوزه ها به صوری نمودن انتخابات و ورود افراد ناشایسيت بيه ایين
مركز و دفاتر استاني منتشر ميشود ،منتظر دريافت عرصه کمک می کند که باید مانت از آن شد.
اخبار شما جهت درج در اين نشريه و همچنین

خالصه کالم اینکه ما خود باید به آسیب شناسی نتام و الگوی انتخابيات در ایيران بپيردازیم؛ بيا تأسيی

Info.ertebat3131@gmail.com

مطالعاتی و کانون های پژوهشی به اصالح آن و ارتقای آن در آینده همت گماریم .در غیر این صيورت از هميین ناحیيه
احتمال بروز آسیب برای منافت ملی کشور میرود.

پیشنهادات و انتقادات سازنده شما هستیم.

رشيته هيای

